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La kongresanoj de la 84a GEK antaŭ la kongresejo Foto: Wulff

Multe laŭdata kongreso en Hamburg
La 84a Germana Esperanto-Kongreso, de 25a ĝis 28a de Majo 2007 estis granda
sukceso. La programo estis ampleksa kaj tre interesa. Krom la jarĉefkunveno de

GEA okazis dek grandaj prelegoj kaj naŭ aliaj kunvenoj, ekskursoj, distraj programoj
kaj di-servo.

Benno Klehr
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Karaj legantoj,
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Esperantujo. La
kongreso estis granda
sukceso, ĉar ĝi estis
tre bone organizita. La
LKK bone laboris, sed
speciale multe aktivis
Jürgen Wulff kaj Ralph
Glomp, al kiuj ni vere
devas danki multe.
Nun revenas
trankvileco en la
kluban vivon. Post la
granda defio, organizi
kongreson, kaj post ĝia
sukcesa pasado ni ne
tro longe ripozu, ĉar
atendas novaj defioj.
"Ĝustatempe" por la
kongreso en la kluba
salono pluvakvo
penetris tra la plafono.
Do ni devos riparigi la
terasan plankon super
la salono, de kie
verŝajne venas la
akvo.
Ni ankoraŭ ne scias,
kio devas esti farita,
sed ĉiukaze ĝi kostos
monon.

Benno Klehr

Viajn kongresfotojn
sendu al
info@esperanto-
hamburg.de.
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Sentenco
Mi havas ferajn

principoj.
Se ili ne plaĉas al vi,

mi krome havas aliajn.

Gaucho Marx

Nia programo

Junio Julio

7 Filmo:
Werner Bormann

pri
Esperanto en

5 18:00
estrarkunsido

20:00 Mariko
Aoshima



Brunsvi-
ko 1906 kaj 1972

14 Diskuto:
Kial Esperantistoj

ne
parolas

Esperanton?

21 Ralph Glomp pri
DVD:

Esperanto
Elektronisch

28 Benno Klehr:

Plantoj en nia
ĝardeno

kaj Gerald Roemer:
Vojaĝo tra

Japanio

12 Ralph Glomp:
Malstreĉite post 5

minutoj
- aŭtogena trejnado

19 Somera Festo
bv. kunporti

manĝaĵojn

26 Sylwia Pöhlmann:
Filmo: Gerda

malaperis

Leteroj de kongresanoj

Saluton, estimataj geamikoj

Mekleburgio-Pomerio tre kore dankas pro la
kongreso en via urbo, vi ĉiun detalon prizorgis per
lerte disdonita respondeco al viaj anoj.
Al ni vere plaĉis viaj urbo kaj la fluo kaj enhavo de
la GEK. Post iom da ripozo vi ja povas pripensi
novan internacian E.-aranĝon.
Kore kaj amikece en la nomo de nia landa
estraro.

via
Verner Pfennig

Karaj hamburgaj esperantistoj,
je la fino de la kongreso mi devis haste forvojaĝi.
Mi tute forgesis danki vin ĉiuj por la bona
organizado de la kongreso kaj la ĉiama helpemo
dum la kongreso. La Hamburgo kongreso certe
estas unu el la plej bonaj dum la lastaj jaroj. Mi

anka devas konfesi, ⡲ mi ankora neniam antaŭe
estis pli longe ol dum unu nokto en Hamburgo,
kemi iam devas viziti la urbon iomete pli longe. Mi
jam parolis kun Ralph kaj diri al li, ke mi volonte
denove venos al Hamburgo kun mia edzino. Tiam
ni jam venos merkrede aŭ ĵaŭde kaj mi prelegos



pri iu faka temo, au pri la ĉi-jara EEU-kongreso en
Mariboro, kiun ni partoprenos.

Via Wolfgang Bohr

Kongresaj fotoj

Marista koruso bonvenigas la kongresanojn Foto: Kueck



Kantisto Wolfgang Reisberg Foto: Wulff



Kongresanoj en la haveno Foto: Kueck

Ralph Glomp kantas Foto: Wulff



La LKK adiaŭe kantas Foto: Kueck
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